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 ,רקי חוקל

 הליבומה םיבשתמה תרבח ,לטיגיד תרבח
 תרושקתב סיבשחמ תוכרעמב סלועב
 סוחתב הנושארהו תומיאת תוכרעמבו
 לעמ הנש ידמ העיקשמ ,רזובמה דוביעה
 .חותיפו רקחמב רלוד דראילימ
 ירצומ חותיפל בצקומ הז םוכסמ דבכנ קלח
 רשפאל תנמ לע תאזו סינוש םיגוסמ הנכות
 תילטיגידה בושחימה תביבס תא לצנל ךל

 .רתויב הבוטה הרוצב
 תא הכותב הליכמ /4א-ה יבשחמ תחפשמ
 תומיאת תוכרעמ לש רתויב לודגה ןווגמה
 לכ בושחה ,הנכותה תוליבח ףסוא .הישעתב
 תא ךפה וז םיבשחמ תרדס תחלצהל ךכ
 הליבומה הביבסל /4%-ה יבשחמ תחפשמ
 ,עדימ יכרעמ לוהינ ,הנכות חותיפב
 ,הטלחה תוכמות תוכרעמ ,דס דוביע
 .החמומ תוכרעמו בשחוממ דרשמ תוכרעמ

 םידעוימה הלא ןה ,ונלש םיבשחמה ןווגמב
 תואמל םידעוימה ןהו דדובה שמתשמל
 תוליבח תא אוצמל לכות ,םישמתשמה
 .ךתורשל לטיגיד לש הנכותה
 ראתמה ,םישרת ךרובע יוצמ הז טקפסורפב
 לש גולטקב סימייקה ,הנכותה ירצומ תא
 .ונתרבח
 תוחפשמ 9-ל ,ךתוחונל ,םיגווסמ םירצומה
 : תוירקיע םירצומ
 דרשמ תוכרעמ <
 686 (ס0וקטדשמ גוסשס 507-ד\ש הס %

 םא6ואששמוא6)
 תיתוכאלמ הניב <
 דס-ו םינותנ-ידסמ לוהינ *
 תרושקת תותשר *
 סיבאשמ לוהינ <
 םיעוציב רופישל םילכ *
 הקיפרג/הדובע תונחת <
 (5צ5ד =\)) תכרעמה תמרב םירצומ <

 סירצומה דחאב ןיינעתמ התאו הדימב
 אוה תושעל ךילעש לכ ,ןלהל םיטרופמה
 טרופמ רמוח ךל חלשנ ונאו ונילא לצלצל
 .ךתוניינעתה ימוחתב רתוי

 ,הכרבב
 לייא ידע
 הנכות ירצומ םוחת להנמ
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